
Open Monumentendag 2022
T� dens de Open Monumentendagen op 10 en 11 
september 2022 openen meer dan 70 monumenten in 
de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en 
Vught weer gratis hun deuren. Het is dé kans om een plek 
te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Ook z� n er 
extra activiteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, 
fi etsroutes, wandelingen en muziekuitvoeringen. Het 
thema van dit jaar is duurzaamheid.

Zaterdag 10 september
De deelnemende monumenten in de Bossche binnenstad 
openen hun deuren. Breng b� voorbeeld een bezoek aan de 
Grote Kerk en luister naar het orgelspel, kom meer te weten 
over de restauratie en verduurzaming van de voormalige 
smeder�  in de Sint-Jorisstraat en bek� k een middeleeuwse 
kelder onder de Markt b�  Hotel Central.

Zondag 11 september
Op zondag ben je welkom in het Bossche buitengebied 
(zoals Rosmalen, Engelen, Bokhoven en Nuland) en in de 
gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught. Kom voor een 
rondleiding naar de Standerdmolen in Rosmalen, maak met 
een gids een wandeling naar de waterkrachtcentrale van 
Sint-Michielsgestel of beklim de Lambertustoren in Vught.

Haal het monument in huis
Voor 21 prachtige monumenten in ’s-Hertogenbosch, Sint-
Michielsgestel en Vught hoef je het huis niet uit. Nieuw dit 
jaar: het Huis van Bosch, de Moriaan en het oude Paleis van 
Justitie! Ontdek het verborgen erfgoed op 
www.bezoekmonumentendag.nl

Den Dungen
1. Boerder� 

Hooidonksestraat 3B

2. Raadhuis
Bosscheweg 1

3. Vlaamse Schuur
Reijndersveld 5

4. Arboretum Landgoed d’n Hooidonk 
(+ theetuin De Leuter� )
Rijndonksestraat

5. Sint-Jacobus De Meerdere Kerk
Heilig Hartplein 1

Op zaterdag 10 september openen de 
deelnemende monumenten in de Bossche 
binnenstad hun deuren.  Op zondag ben je 
welkom in het Bossche buitengebied (zoals 
Rosmalen, Bokhoven en Nuland) en in de 
gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught. 

K� k voor alle info over de open monumenten 
en activiteiten op 
www.bezoekmonumentendag.nl. 
Hier vind je een interactieve kaart en een 
speciale route app met het programma, de 
openingst� den en extra informatie zoals 
historische foto’s en 3D-reconstructies.

Zondag 11 september

Bek� k het programma
K� k voor alle info over de open monumenten en 
activiteiten op www.bezoekmonumentendag.nl. Hier 
vind je een interactieve kaart en een speciale route 
app met het programma, de openingst� den en extra 
informatie zoals historische foto’s en 3D-reconstructies.



Parapluhooibergen  - 
Berlicum
1. Assendelftseweg 22

Opslag/carport

2. Heikantsehoeve 34
Carport en Kantoor

3. Nieuw Laar 16
Ontvangstruimte voor camping

4. Schellekesveld 14
Bergruimte

5. Werstkant 30A
Expositieruimte

6. Loofaert 9
Dierenverblijf

7. Loofaert 7
Dierenverblijf

8. Wamberg 1A
Opslag

De hooibergen maken deel uit van een 
fi etsroute (20 km). Deze is te vinden in de 
izi.travel app.

Berlicum
1. Bosberaad

Spurkstraat 90
2. Huize Vreedendaal

Beekveld 26
3. Wamberg

Wamberg 5

Sint-Michielsgestel
1. Oude toren

Petrus Dondersplein 18
2. Wandeling naar waterkrachtcentrale 

De Dommel
Petrus Dondersplein 18

Zondag 11 september

Zondag 11 september

Zondag 11 september


